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dr n. med. ElżbiEta PoDgórSka 
członek stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów estetycznych 
i polskiej rady Medycyny Anti-Aging

Co roku o tej porze wiele osób przeżywa ten sam stres: 
lato za pasem, a my nie zdążyliśmy schudnąć ani sku-
tecznie popracować nad wyglądem swojego ciała, które 
teraz przyjdzie nam odsłonić... Proponuję odwrócić 
myślenie i zamiast się martwić, że jest za późno,  
pomyśleć, że to świetny czas i pora roku, żeby wreszcie 
ZACZĄĆ i zabrać się za siebie, tak żeby efekty cieszy-
ły nas przez cały rok. Ciepłe, długie dni zachęcają do 
ruchu na świeżym powietrzu, a stragany pełne warzyw 
i owoców sprzyjają przygotowywaniu zdrowych, lek-
kich posiłków. W naszym magazynie znajdą Państwo 
wiele praktycznych informacji i porad ekspertów w tym 
zakresie. Szczególnie zachęcam do lektury tekstów 
„Cellulit pod kontrolą”, „Dieta na długie życie” oraz 
„Jak uniknąć jo-jo”. Dla wielu osób interesujący też 
będzie tekst o skutecznych zabiegach leczenia nadmier-
nej potliwości, która często jest przyczyną dyskomfortu 
i kompleksów zarówno w życiu prywatnym,  
jak i zawodowym.

Coraz więcej gabinetów oprócz zabiegów estetycz-
nych proponuje konsultacje z zakresu medycyny 
anti-aging. Profesjonaliści pomogą pacjentom zdiagno-
zować ich indywidualne problemy, zlecą odpowiednie 
testy i badania oraz ułożą program skutecznej, często 
wieloetapowej terapii, która pozwoli dłużej się cieszyć 
nie tylko młodym wyglądem i dobrą sylwetką,  
ale również zdrowiem i dobrą kondycją psychiczną 
oraz fizyczną. 

Życzę Państwu udanych wakacji. Zapraszam  
do lektury naszego magazynu i oczywiście  
do gabinetów!

dr n. med. Elżbieta Podgórska 
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Chcesz otrzymywać 
newsletter z najnowszymi 
informacjami z zakresu medycyny 
estetycznej i anti-aging oraz 
kosmetologii? 

Wyślij e-mail z hasłem 
„newsletter” na adres: 
alterego@alterego.pl 
Będziesz też otrzymywać 
e-wydanie
Eksperta anti-aging

Bezpłatny magazyn dla pacjentów 
gabinetów dermatologii estetycznej 
i medycyny anti-aging, chirurgii 
plastycznej oraz salonów beauty i spa.
„Ekspert Anti-Aging” powstał 10 lat temu jako pierwszy 
specjalistyczny magazyn skierowany do pacjentów gabinetów 
dermatologii estetycznej, medycyny anti-aging, chirurgów 
plastyków, salonów wellness i beauty spa. Popularyzuje 
tematykę anti-aging, czyli całościowego dbania o zdrowie, 
dobry wygląd i kondycję. Prezentuje najnowsze trendy i osiąg- 
nięcia medycyny estetycznej i anti-aging oraz światowej 
kosmetologii. Autorami tekstów są wyłącznie fachowcy 
w danej dziedzinie, przede wszystkim lekarze należący do 
Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Pol-
skiej Rady Medycyny Anti-Aging. „Ekspert Anti-Aging” przez 
lata obecności na rynku wyrobił sobie renomę zarówno wśród 
pacjentów, jak i lekarzy. Jest ciekawszym i wiarygodniejszym 
źródłem informacji niż foldery reklamowe.

Jak zamówić bezpłatny magazyn 
do swojego gabinetu?
Wyślij dane teleadresowe swojego gabinetu 
na adres: alterego@alterego.pl, a otrzymasz 
informacje o warunkach darmowej 
prenumeraty. Informacje dostępne są także 
pod numerem telefonu: 607 338 827.
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OpiNie prOfesJONAListów
„Ekspert Anti-Aging” to bardzo ważna pozycja w naszym 
gabinecie. Pacjentki czytają i dowiadują się więcej o zabie-
gach. Z rozmów z nimi wiem, że bardzo wysoko oceniają 
kompetentne informacje przekazywane przez lekarzy, którzy 
są autorami tekstów. Pacjentki często proszą nas o egzem-
plarz na własność, by dokończyć lekturę w domu lub polecić 
pismo koleżance. Każda ilość magazynu, który wykładamy 
w poczekalni, znika w krótkim czasie.

dr Ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii Estetycznej 
i Laserowej „Derma Puls”, Wrocław 
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pierwsze 20 osób, które wyślą zgłoszenie,  
otrzyma w prezencie ufundowany przez markę 

pharmaceris kometyk przeciwsłoneczny: 
sUN prOteCt Hydrolipidowy krem ochronny 

do twarzy dla dorosłych i dzieci spf 50+
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ZDROWIE SKÓRY

T
ak naprawdę zawsze jest odpo-
wiedni czas na dobre zmiany. 
Warto zatem udać się do ga-
binetu i poprosić profesjonali-
stów o przygotowanie komplek-
sowego programu odchudza-

jącego, modelującego sylwetkę, leczącego 
cellulit i inne niedoskonałości. Piękne ciało 
to mozolna praca, wiele działań, na które 
składają się: modyfikacja stylu życia, zwięk-
szenie aktywności fizycznej, odpowiednia 
dieta oraz stosowanie skutecznych kosme-
tyków. Jeżeli teraz zaczniesz, to nie martw 
się o to, czy aby na pewno zdążysz do lata. 
Ważne, aby efekty, które osiągniesz, były 
trwałe i abyś  cieszyła się nimi przez cały rok. 

CELLULIT – PRZYCZYNY,
ETAPY, PODZIAł
Jednym z najczęstszych problemów, z któ-
rymi zgłaszają się pacjenci, a właściwie 

pacjentki, jest cellulit. To szpecące uwy-
puklenia, grudki, wgłębienia, bruzdy, tzw. 
skórka pomarańczowa, które dotykają 
ponad 60 proc. kobiet i niewielki odsetek 
mężczyzn, a których czynnikiem wywo-
łującym są hormony, przede wszystkim 
estrogeny i progesteron, a także nadmiar 
insuliny. Estrogeny są odpowiedzialne za 
obrzęk tkanek, zaburzenia metabolizmu 
w komórkach tłuszczowych (adipocytach), 
nadmierne gromadzenie tłuszczu i toksyn 
w tkance podskórnej, rozszerzenie naczyń 
krwionośnych i limfatycznych. Wspomnia-
ne zaburzenia zmieniają ukrwienie tka-
nek, zmniejszają metabolizm w tkance 
podskórnej i przyczyniają się do patolo-
gicznych zmian w tkance łącznej. Zmia-
ny hormonalne są najczęstsze w okresie 
dojrzewania, w trakcie ciąży i w okresie 
menopauzy. Do innych czynników wpły-
wających na rozwój cellulitu należą: źle 
zbilansowana dieta, jedzenie słodyczy, 
głównie cukrów prostych, oraz tłuszczu 
i sodu. Nadmierna ilość węglowodanów 
prowadzi do wzrostu biosyntezy kwasów 
tłuszczowych i trójglicerydów, co powoduje 

wzrost objętości komórek tłuszczowych 
i działa niekorzystnie na stężenie insuliny. 
Nadmiar sodu przyczynia się do zatrzy-
mywania wody i nasila obrzęki. 

Ważnymi czynnikami powodującymi 
cellulit są: siedzący tryb życia, brak re-
gularnego uprawiania sportu, stres oraz 
noszenie szpilek i obcisłych ubrań zabu-
rzających ukrwienie.

Obraz kliniczny i histopatologiczny cel-
lulitu jest bardzo zróżnicowany i zależy 
od stadium zaawansowania. Lipodystro-
fia rozwija się w kilku etapach przez wiele 
miesięcy lub lat. Etap I przebiega bez typo-
wych objawów klinicznych. Pojawia się za-
stój w naczyniach żylnych i limfatycznych 
i wzrost przepuszczalności ich ściany oraz 
obrzęk tkanek. Rozpoczyna się nadmierne 
gromadzenie i odkładanie tłuszczu, poja-
wia się ciastowatość skóry, zmniejszenie 
jej elastyczności i hipotermia. W etapie II po 
ujęciu skóry w fałd widoczne są wgłębienia 
i uwypuklenia – „pomarańczowa skórka”. 
Obrzęk jest stały, dochodzi do uszkodze-
nia skóry i tkanki podskórnej, gromadzi się 
przesięk i dochodzi do dalszych zaburzeń 

dr n. med. 
ElżbiEta Podgórska

To ostatni moment na zastanowienie się, 
co możemy zrobić przed wakacjami,  
by potem bez kompleksów odsłonić ciało.  

Cellulit
pod kontrolą
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mikrokrążenia. Etap III to utrwalona „skór-
ka pomarańczowa” z tworzącymi się mi-
kroguzkami oraz dalsze upośledzenie mi-
krokrążenia, obniżenie elastyczności skóry 
i zwłóknienie tkanki podskórnej. W etapie 
IV objawy są bardziej nasilone niż w sta-
dium III. Guzki są wyraźniej zaznaczone 
i wyczuwalne palpacyjnie, mogą dawać 
dolegliwości bólowe.

Nazewnictwo poszczególnych postaci 
cellulitu zależy od struktury zmian wyczu-
walnych pod palcami oraz różnic w budo-
wie tkanki. Wyróżniamy: postać twardą 
(zwartą) – występującą głównie u nasto-
latek i młodych kobiet, często w korelacji 
z rozstępami; postać wiotką – która doty-
czy głównie kobiet prowadzących siedzący 
tryb życia lub po dużej utracie masy ciała, 
głównie po 40. roku życia, i wiąże się z ob-
niżeniem napięcia mięśni; postać obrzę-
kową – która jest odmianą najrzadszą, 
ale najcięższą; skóra jest blada i obrzęk-
nięta, towarzyszy temu uczucie ciężko-
ści; a także postać mieszaną – odmianę 
najczęstszą. W różnych okolicach ciała 
mogą występować wszystkie wcześniej 
wymienione postaci.

Ze względu na konsystencję zmian 
cellulit dzielimy na: wodny – pojawia się 
niezależnie od wieku, już w okresie doj-
rzewania (czynnik hormonalny), w tkan-
kach odkładają się lipidy i gromadzi się 
woda w celu przystosowania organizmu do 
ewentualnej ciąży; cellulit lipidowy – wiąże 
się ze zmianami w głębszych warstwach 
skóry, głównie w tkance łącznej; dochodzi 
do nieprawidłowego gromadzenia i odkła-
dania się cukrów i kwasów tłuszczowych 
skutkujących powstaniem „pomarańczo-
wej skórki”.

SPOSOBY NA CELLULIT
Do stosowanych od dawna metod walki 
z cellulitem należą masaże i endermolo-
gia. Nadal są polecane przez specjalistów 
jako skuteczny element terapii łączonej. 
Ważne jest ograniczenie w codziennej die-
cie soli, słodyczy, tłuszczu zwierzęcego, 
zwiększenie pełnoziarnistych produktów 
zbożowych (gruboziarniste kasze, płatki 
owsiane, gryczane, z amarantusa), nasion 
i roślin strączkowych, warzyw, ponadto 
umiarkowane ilości owoców, chudego 
mięsa, produktów mlecznych o obniżonej 
zawartości tłuszczu, zdrowych tłuszczów 
(olej lniany, oliwa), orzechów i nasion oraz 
chudych ryb. Korzystnie działa zwiększe-
nie błonnika pokarmowego w diecie oraz 

picie dużej ilości wody (min. 8 szklanek 
dziennie). Bardzo ważne są regularne ćwi-
czenia fizyczne. Najefektywniejszy jest 
trening nóg, ponieważ tutaj znajdują się 
największe grupy mięśniowe. Doskonałe 
efekty daje trening interwałowy, np. 15-mi-
nutowe ćwiczenia fizyczne odpowiednio 
dobrane tak, aby w krótkim czasie spa-
lić więcej kalorii. Inne dobre metody to: 
naprzemienny prysznic (ciepły i zimny), 
masaż skóry, peelingi mechaniczne oraz 
odpowiednie kosmetyki.

SKUTECZNE
LEKARSKIE METODY
LECZENIA CELLULITU
»  karBoksyterapia – to złoty stan-

dard. Terapia „cudownym gazem” po-
lega na śródskórnym lub podskórnym 
precyzyjnym wstrzykiwaniu dwutlenku 
węgla (CO2). Podawany w ten sposób 
gaz rozchodzi się równomiernie pod skó-
rą, rozszerzając naczynia, zwiększając 
natlenienie tkanek i przywracając pra-
widłowy metabolizm komórkom. Jest 
to terapia bodźcowa, co oznacza, że 
pod wpływem CO2 stymulujemy proce-
sy regeneracyjne i naprawcze w tkance, 
wskutek czego dochodzi do szybkiej eli-
minacji zalegających w skórze toksyn. 
Zabieg ma dodatkowe działanie prze-
ciwobrzękowe i przeciwzapalne. Dzięki 
niemu poprawia się napięcie i elastycz-
ność skóry, również po porodzie. Skóra 
staje się wyraźnie odżywiona, zregene-
rowana i „wyprasowana”, zanika efekt 
„pomarańczowej skórki”. Gaz jest ste-
rylny, a jego ilość i prędkość podania 
są ściśle kontrolowane. Udoskonalona 
metoda podgrzewania gazu wpływa na 
redukcję bólu. Podawany podczas zabie-
gu CO2 wchodzi w reakcję z cząstecz-
kami wody, tworząc cząsteczkę kwasu 
węglowego, który obniża pH tkanki. Na-
stępuje zakwaszenie danego obszaru 
i zwiększenie uwalniania tlenu z hemo-
globiny. Lepsze dotlenienie tkanek przy-
czynia się do zwiększenia angiogenezy 
(proces tworzenia nowych naczyń wło-
sowatych), przebudowy kolagenu i re-
generacji skóry właściwej. W wyniku 
dalszych reakcji chemicznych zacho-
dzących w tkankach ich pH staje się 
zasadowe, co prowadzi do uzyskania 
efektu znieczulającego i spazmolitycz-
nego, nasilając m.in. utlenianie tłuszczu 
w komórkach tłuszczowych. Aby rezul-

taty były trwałe, dobrze jest skorzystać 
z serii zabiegów, najlepiej 10 (optymalnie 
po dwa zabiegi w ciągu tygodnia). Kar-
bo- ksyterapia jest zabiegiem dla każ-
dego, kto pragnie pozbyć się cellulitu, 
ujędrnić skórę twarzy i ciała, a nawet 
poprawić napięcie okolic intymnych i je 
odmłodzić. Karboksyterapia to metoda 
całkowicie bezpieczna, mało inwazyjna 
i klinicznie sprawdzona. Działa również 
na obrzęki, sińce pod oczami, stymuluje 
wzrost włosów i gojenie się ran. Zaleca-
ne jest wykonanie od 3 do 10 zabiegów 
dwa razy w tygodniu. 

»  metody iniekcyjne – klasyczna me-
zoterapia i podskórne podawanie spe-
cjalnych koktajli do wygładzenia nie-
równości (np. RRS HA Cellutrix, Cellu 
Care) zawierających: kwas hialurono-
wy, krzem organiczny, antyoksydanty, 
lipolityki, flawonoidy, mikroelementy, 
witaminy, rutynę, wyciągi roślinne z kar-
czocha, nostrzyka żółtego i miłorzębu 
japońskiego. Oprócz redukcji cellulitu 
dochodzi do ujędrnienia skóry i popra-
wy jej jakości oraz redukcji lokalnego 
nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zalecane 
jest wykonanie 4-6 zabiegów w odstę-
pach tygodniowych, 1-3 sesje w roku.

»  aQualyX – lipoliza iniekcyjna. Wspoma-
ganie leczenia cellulitu z tzw. lokalnym 
nadmiarem tkanki tłuszczowej. Polega 
na wstrzykiwaniu do leczonego obsza-
ru substancji działających niszcząco na 
komórki tłuszczowe (deoksycholan so-
du, nie fosfatydylocholina). Zawartość 
zniszczonych komórek tłuszczowych 
transportowana jest do wątroby i wyda-
lana z organizmu przez nerki. Aqualyx 
podaje się specjalną metodą intralipo-
terapii. Polecane jest wykonanie kilku 
zabiegów co dwa tygodnie. 

»  Fale radiowe, czyli radiofrekwencja 
– THERMAGE: nowatorska metoda po-
legająca na wykorzystaniu fal radiowych 
do likwidacji cellulitu, ale przede wszyst-
kim do zwiększenia napięcia i ujędrnienia 
skóry. Polecana dla osób z nadmiarem 
skóry na wewnętrznych powierzchniach 
ud i ramion oraz osób z obwisłymi po-
śladkami. Daje widoczny efekt poprawy 
elastyczności i napięcia skóry twarzy, 
dekoltu oraz piersi. Rewelacyjne efekty 
uzyskuje się, stosując ją na zwiotcza-
łą skórę brzucha (np. po ciąży). Zabieg 
pobudza naturalne mechanizmy orga-
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nizmu powodujące regenerację włókien kolage-
nowych, które odpowiadają za właściwe napięcie, 
elastyczność i młody wygląd skóry. Efekty zabie-
gu Thermage widoczne są już po jednym zabiegu 
i utrzymują się przez 4-5 lat, w zależności od sta-
nu skóry i naturalnego procesu starzenia. Zabieg 
wykonuje się jednorazowo.

»  nici pdo – biodegradowalne, samorozpuszczalne 
nici o różnej długości zbudowane z polidioksano-
nu, substancji, z której składają się wchłanialne 
nici chirurgiczne. Podane do obszaru objętego 
cellulitem napinają i mechanicznie wygładzają 
skórę, tworząc rodzaj rusztowania. Ponadto sty-
mulują produkcję naturalnego kolagenu i elastyny. 
Wchłaniają się w ciągu 2-9 miesięcy, dając efekt 
utrzymujący się ponad rok.

Uzupełnieniem wspomnianych kuracji muszą 
być odpowiednie kosmetyki jako nieodzowny ele-
ment podtrzymujący efektywność zabiegów me-
dyczno-dermokosmetycznych. Nowoczesne ko-
smetyki przeciwcellulitowe namacalnie poprawiają 
kondycję skóry i tkanki podskórnej. Ich regularne 
stosowanie potrafi zdziałać cuda, pod warunkiem 
że będą włączone do kuracji przeciwcellulitowej, 
łącznie z odpowiednią dietą, aktywnością fizyczną 
i we właściwym czasie. Polecam dermokosmetyki 
renomowanej marki Elancyl, które nie bez powodu 
zostały uhonorowane Perłą Dermatologii Estetycz-
nej jako preparaty do pielęgnacji domowej bardzo 
skutecznie wspomagające estetyczne zabiegi wy-
szczuplające i antycellulitowe. «

AESTHETIC CONCEPT
UL. HANKI CZAKI 2/69 | 01-588 WARSZAWA 

TEL. +48 22 415 67 92 | TEL. +48 668 040 694

LISTA AUTORYZOWANYCH GABINETÓW NA: WWW.APTOS.PL

Nowe Nici Młodości

Szukasz sposobu na podniesienie opadających 
tkanek miękkich i wygładzanie nierówności 
skóry? Sięgnij po techniki liftingujące APTOS!

POWIEDZ STOP pojawiającym się zmarszczkom, 
obwisaniu tkanek na twarzy i ciele, wiotczeniu 
skóry. Pozbądź się podwójnego podbródka,      
chomików, zwiotczałej skóry na szyi oraz bruzd       
i fałdów, z gwarancją trwałości osiągniętych efek-
tów od 2 do 10 lat. Wspaniałe efekty, zbliżone do 
chirurgicznego liftingu twarzy, osiągane są w trak-
cie minimalnie inwazyjnego zabiegu wykonywa-
nego ambulatoryjnie. Same atuty z punktu widze-
nia współczesnej, aktywnej kobiety, ale nie tylko. 
Ze względu na wyjątkową naturalność efektu jest 

to zabieg często wybierany przez mężczyzn.

Lekarze już docenili nici APTOS nagrodą 
Perły Dermatologii Estetycznej. DOCEŃ I TY!

Pytaj o nową nieinwazyjną linię APTOS Soft.

EKSPERCI POLECAJĄ

Dr N. MeD. eLżBietA pODgórskA
Lekarz specjalista medycyny estetycznej, 
członek Stowarzyszenia Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych. Wykładowca 
w Podyplomowej Szkole Medycyny 
Anti-Aging przy Stowarzyszeniu Lekarzy 
Dermatologów Estetycznych i trener technik 
medycyny estetycznej dla lekarzy. Autorka 
wielu publikacji prasowych oraz programów 
telewizyjnych poświęconych tej dziedzinie 
medycyny, m.in. „Alchemia zdrowia i urody”. 
Współautorka pierwszego polskiego wydania 
książki „Medycyna estetyczna w praktyce”. 
Propagatorka holistycznego podejścia do 
medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, 
łącząca wiedzę ogólnomedyczną, wynikającą 
z posiadanej specjalizacji II stopnia z zakresu 
chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, 
z najnowszą wiedzą z zakresu medycyny 
estetycznej, anti-aging i dermatologii. Prowadzi 
w Warszawie prywatną Klinikę Medycyny 
Estetycznej Elesthetic, www.elesthetic.pl
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i przetwarzanie żywności przedłuża jej okres 
przydatności do spożycia, dzięki czemu roś- 
nie dochód producentów, ale jest ona uboż-
sza w ważne składniki odżywcze. W miarę 
jak nasze życie nabiera tempa, mamy coraz 
mniej czasu na przygotowywanie posiłków 
ze świeżych produktów i stajemy się zależ-
ni od gotowych dań produkowanych przez 
firmy, którym głównie zależy na osiągnięciu 
zysku, a nie na naszym zdrowiu. Przemysł 
spożywczy poprzez reklamy przyzwyczaił 
nas do jedzenia słodyczy, soków, płatków 
śniadaniowych zawierających cukier itp. Ich 
sprzedaż rośnie, a im więcej ich jemy, tym 
mniej spożywamy innych węglowodanów.

Obecnie w najnowszych zaleceniach ży-
wieniowych obowiązujących w Polsce szcze-
gólne miejsce przypisuje się owocom i warzy-
wom. Wcześniej na pierwszym miejscu znaj-
dowały się produkty zbożowe, które zostały 
jednak przesunięte na drugie miejsce. Kolejną 
ważną zmianą w zaleceniach żywieniowych 
jest szczególne zwrócenie uwagi na rolę ziół, 
które nie tylko służą jako przyprawy roślinne 
poprawiające smak potraw, ale także dostar-
czają wielu prozdrowotnych składników. Ich 
stosowanie jest też dobrym sposobem na 
ograniczenie spożycia soli – tzw. cichego 
zabójcy, współodpowiedzialnego m.in. za 
sporą część zawałów serca i udarów mózgu. 

O
statni wiek (a szczególnie ostat-
nie dwie dekady) przyniósł zmia-
ny polegające na wzroście spo-
życia tłuszczów nasyconych 
i cukru na niekorzyść skrobi (wę-
glowodany złożone) i tłuszczów 

wielonienasyconych. Problem pogłębia także 
przeświadczenie, że przestrzegając zrówno-
ważonej diety, dostarczamy sobie wszystkich 
potrzebnych składników odżywczych. Jed-
nak wielokrotnie powtarzane badania dowo-
dzą czegoś zupełnie innego. Oczyszczanie 

Dzisiejszy sposób odżywiania się daleko odbiega 
od zachowania idealnej równowagi składników 
odżywczych. Nawet oficjalnie zalecane normy 
nie odpowiadają temu, co jedli nasi przodkowie, 
ani temu, co zaleca idealna dieta. 

dr Piotr dominik

Dieta 
na długie

życie



EkspErt anti-aging 9

ANTI-AGING 

Wśród aktualnych wskazań żywieniowych 
znalazły się także orzechy, gdyż są najbar-
dziej wartościowe ze wszystkich bakalii. Co 
prawda mają dużo tłuszczu i kalorii, ale są 
to korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy 
tłuszczowe, zmniejszające ryzyko chorób ser-
ca. Orzechy są bogatym źródłem składników 
mineralnych, takich jak fosfor, magnez, żelazo, 
wapń, potas, cynk i sód. Wysoka zawartość 
w orzechach witamin z grupy B i witaminy 
E korzystnie wpływa na pracę mózgu i kon-
dycję skóry. Ze względu na dużą ilość biał-
ka są bardzo ważnym elementem w diecie 
wegetarian. Jedzenie orzechów wzmacnia 
układ nerwowy i krążenia, wpływa korzystnie 
na pracę mózgu, zmniejsza ryzyko cukrzycy 
typu drugiego, zawału serca, udaru mózgu 
i niektórych nowotworów.

DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
Ogromna popularność nieprofesjonalnych 
diet pokazuje, że zalecenia żywieniowe w po-
łączeniu z pewną filozofią oraz stylem życia 
są bardzo atrakcyjne i cieszą się coraz więk-
szym powodzeniem wśród konsumentów. 
Jako przykład może służyć dieta śródziem-
nomorska. Sposób odżywiania się w krajach 

basenu Morza Śródziemnego, charakteryzu-
jący się wysokim spożyciem różnych rodza-
jów warzyw, produktów zbożowych, olejów 
roślinnych, a niewielkim tłuszczów zwierzę-
cych i mięsa w dużym stopniu odpowiada 
założeniom diety profilaktycznej.

Podstawowym źródłem tłuszczów w die-
cie śródziemnomorskiej jest oliwa. Zawarte 
w niej jednonienasycone kwasy tłuszczowe 
mają działanie przeciwmiażdżycowe, dostar-
cza ona również ważnego antyoksydantu, ja-
kim jest witamina E. Ostatnio stwierdzono, 
że oliwa zawiera też wiele innych związków 
o charakterze antyoksydacyjnym.

Wyjątkowe miejsce w diecie śródziemno-
morskiej zajmują też ryby morskie i owoce 
morza. Produkty te są również bardzo boga-
tym źródłem nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, a także białka, np. 100-gramowy 
filet zaspokaja połowę dziennego zapotrze-
bowania organizmu na ten składnik. Jest to 
ponadto białko lepiej przyswajalne niż pocho-
dzące z wołowiny, wieprzowiny lub baraniny. 
W rybach znajdują się też wapń i fosfor, które 
odpowiadają za stan kości, oraz jod – bez 
którego poprawnie nie mogłaby funkcjono-
wać tarczyca. Trzeba jednak wiedzieć, że jod 
zawierają tylko morskie gatunki ryb. Z kolei 

owoce morza – ostrygi, kraby, małże, krewet-
ki – są bogatym źródłem cynku usprawnia-
jącego pracę systemu nerwowego. 

Dieta śródziemnomorska bazuje na du-
żych ilościach gotowanych i surowych warzyw 
oraz owoców, ponadto na pełnoziarnistym 
pieczywie, kaszach i makaronach. Występuje 
w niej dużo potraw z całymi ziarnami zbóż, 
orzechami i warzywami strączkowymi, któ-
re są znakomitym źródłem błonnika pokar-
mowego, chroniącego przed nowotworem 
jelita grubego. Stosunkowo niewiele je się 
mięs, zwłaszcza czerwonego (do 3-4 posił-
ków w tygodniu), przy jednoczesnym zwięk-
szeniu spożycia ryb, głównie morskich, oraz 
drobiu. Ponadto potrawy są często przypra-
wiane dużą ilością czosnku i cebuli, znanych 
ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych 
i obniżających ciśnienie krwi. Niewiele uży-
wa się soli, za to mnóstwo przypraw, w tym 
bazylii, rozmarynu, oregano, tymianku, szał-
wii, kminku – ziół, które zawierają silne prze-
ciwutleniacze, chroniące przed miażdżycą. 
W diecie śródziemnomorskiej spożywa się 
średnią ilość produktów mlecznych, głównie 
w postaci chudych twarogów i jogurtów. Do-
puszcza ona również picie umiarkowanych 
ilości wina, przy czym naukowcy już dawno 
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dowiedli, że najkorzystniejsze dla zdrowia 
człowieka jest wino czerwone, mające szcze-
gólne działanie przeciwzakrzepowe i przeciw-
miażdżycowe. Ponadto należy pić duże ilo-
ści wody mineralnej, najlepiej niegazowanej. 

Dieta śródziemnomorska pozwala utrzy-
mać prawidłową masę ciała, nie jest ciężko-
strawna, ponieważ mięso występuje w niej 
w ograniczonej ilości, a ponadto obce jest 
jej zagęszczanie zup i sosów śmietaną lub 
mąką. Potrawy przygotowuje się w wodzie 
i na parze, piecze w folii, na ruszcie oraz gril-
lu. Warzywa są spożywane w postaci goto-
wanej oraz co jest jeszcze korzystniejsze dla 
zdrowia – na surowo. Sałatki podaje się jako 
dodatek, ale też jako osobne danie. Często 
można usłyszeć opinie, że dieta śródziem-
nomorska ze względu na dużą zawartość 
węglowodanów (np. makaronu) nie pozwa-
la schudnąć. Nie jest to jednak prawdą. Ma-
karon z warzywami, a nawet chudą rybą lub 
drobiem nie tuczy. Niebezpieczny staje się 
dopiero w towarzystwie tłustego sosu. Sto-
sowana w odpowiednich proporcjach dieta 
śródziemnomorska dostarcza organizmowi 
wystarczających ilości energii, białka, tłusz-
czu, wszystkich witamin i składników mine-
ralnych oraz błonnika, choć niektórzy diete-
tycy zwracają uwagę, że tworzą ją produkty 
z małą ilością bardzo potrzebnego organi-
zmowi kwasu foliowego i cynku. 

Korzyści płynących ze stosowania tej die-
ty jest mnóstwo. Obniża minimum o 50 proc. 
ryzyko wystąpienia zgonu sercowo-naczynio-
wego, zawału mięśnia sercowego oraz śmier-
telności ogólnej u osób z chorobą wieńcową. 
Spożywanie wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych powoduje spadek o 45 proc. 
liczby nagłych zgonów sercowych związa-
nych z zaburzeniami rytmu. Osoby regular-
nie spożywające ryby mają niższy poziom 
trójglicerydów, „złego” cholesterolu LDL oraz 
niższe wartości ciśnienia tętniczego. Ponad-
to dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia zakrzepicy poprzez redukcję 
stężenia fibrynogenu w surowicy krwi, popra-
wia funkcję śródbłonka naczyniowego dzięki 
obniżaniu poziomu homocysteiny, zmniejsza 
liczbę wolnych rodników tlenowych, reduku-
je reakcje zapalne oraz stymuluje produkcję 
ochronnie działającego na śródbłonek tlen-
ku azotu. Dieta śródziemnomorska poprzez 
redukcję stężeń glukozy zmniejsza również 
insulinooporność, ciśnienie tętnicze oraz oty-
łość brzuszną. Aby przystosować tradycyjną 
polską kuchnię do zaleceń diety śródziemno-
morskiej, powinniśmy:
»  dwukrotnie zwiększyć konsumpcję ryb 

i owoców morza,

»  zwiększyć spożycie warzyw i owoców 
o połowę,

»  jeść o 1/5 więcej warzyw strączkowych,
»  jeść o połowę mniej czerwonego mięsa,
»  jeść o 1/5 mniej białek jajek,
»  spożywać czterokrotnie więcej oliwy,
»  w 90 proc. zastąpić tłuszcze zwierzęce 

olejem roślinnym,
»  jeść o połowę mniej pełnego mleka, 

śmietanki i masła.

DIETA OKINAWSKA
Kolejną godną zainteresowania dietą jest 
tzw. dieta okinawska, która jest sposobem 
żywienia mieszkańców wyspy Okinawa i po-
lega na dostarczeniu organizmowi nie więcej 
niż 1500-1900 kcal dziennie. Tę dietę można 
z powodzeniem stosować pod każdą szero-
kością geograficzną, nie tylko na maleńkiej 
wysepce na Oceanie Spokojnym, ale rów-
nież nad Wisłą.

Dieta ma cztery podstawowe kategorie 
według kalorycznej gęstości produktów:
»  bardzo lekkie produkty (herbata albo 

szparagi) – zawierają maksymalnie 
0,8 kcal/g,

»  lekkie produkty (ryby, brązowy ryż)  
– 0,8-1,5 kcal/g,

»  średnio ciężkie produkty (chude 
czerwone mięso, chleb) – 1,5-3 kcal/g,

»  ciężkie produkty (smażone potrawy, 
desery) – 3-9 kcal/g.

Podstawą zdrowej diety jest unikanie pro-
duktów z ostatniej grupy – ciężkich, a do swo-
jego menu należy dodać jak najwięcej pro-
duktów z pierwszych dwóch grup. Zaleca 
się jeść do momentu, kiedy poczuje się na-
sycenie w 80 proc. Jeśli po 10-20 minutach 
wciąż odczuwa się głód, należy zjeść odrobinę 
więcej. Tym sposobem zjada się o 500 kcal 
mniej niż normalnie. Diecie okinawskiej to-
warzyszy tzw. reguła 7. Istnieje na przykład 
zasada, że każdego dnia trzeba zjeść przy-
najmniej 7 porcji warzyw lub owoców, 7 razy 
w ciągu dnia powinno się także jeść produkty 
pełnoziarniste oraz rośliny strączkowe. Po-
nadto należy spać minimum 7 godzin na do-
bę i codziennie korzystać z dobrodziejstwa 
spaceru, najlepiej o długości 7 kilometrów.

Dieta okinawska to połączenie elemen-
tów kuchni japońskiej, chińskiej i tajwańskiej. 
Podstawę stanowią soja, pełny ryż, słodkie 
ziemniaki, owoce i warzywa. Najpopular-
niejszą potrawą na Okinawie jest champu-
ru – mieszanka tofu, sezonowych warzyw 
i gorzkiego melona (goya). Jednak najwięk-
szym atutem tej diety jest jej różnorodność. 
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Dr piOtr DOMiNik 
– wykładowca, opiekun Koła 
Naukowego Dietetyk w Szkole Głównej 
Turystyki i Rekreacji, www.sgtir.edu.pl

W kuchni na Okinawie wykorzystuje się śred-
nio około 200 produktów, z których 35 je się 
regularnie, a aż 18 niemal każdego dnia. Dieta 
okinawska jest niezwykle bogata we flawo-
noidy, czyli najsilniejsze ze znanych przeciw-
utleniaczy. Chronią one przed atakiem wol-
nych rodników i dlatego pomagają na dłużej 
zachować młodość. Flawonoidy powinny się 
pojawić w naszej diecie przynajmniej trzy razy 
w ciągu dnia. Niezmiernie dużo tych cennych 
związków zawiera zielona herbata. Bogate we 
flawonoidy są również: soja, czerwone wino, 
kakao, nasiona lnu, aronia, żurawiny, jagody, 
maliny, czarne porzeczki, jeżyny, truskawki 
i owoce cytrusowe.

Mimo że w diecie tej nie stosuje się mle-
ka ani nabiału, to nie brakuje w niej wapnia, 
który pochodzi z soi, zielonych alg, morskich 
ryb oraz warzyw. Produkty te, jeśli tylko zjada 
się je w odpowiedniej ilości, mogą być równie 
dobrym źródłem wapnia jak żółty ser, a przy 
tym mają mniej kalorii. Taka dieta nie tylko 
wzmacnia kości, ale również gwarantuje szczu-
płą sylwetkę. Od niedawna wiadomo, że kiedy 
w organizmie jest zbyt mało wapnia, uwalnia 
się hormon przytarczyc (kalcytriol), odpowie-
dzialny m.in. za magazynowanie tłuszczu, 
a wówczas organizm zamiast go spalać, za-
pełnia nim komórki tłuszczowe.

Ważnym składnikiem diety są również ry-
by. Dostarczają cennych kwasów tłuszczo-
wych omega-3, które wydłużają życie. Zdrowe 
tłuszcze są niezbędne, aby układ krwionośny 
i odpornościowy miał się dobrze do późnej 
starości, a szare komórki działały sprawnie 
nawet po setnych urodzinach. Najlepsze są 
ryby o ciemniejszym mięsie, czyli tuńczyk i ma-
krela. Warto do diety włączyć również łososia, 
pod warunkiem jednak że nie będzie pochodził 
z intensywnej hodowli, bo wówczas zamiast 
kwasów omega-3 ma więcej niezdrowych 
nasyconych kwasów tłuszczowych. Kwasy 
omega-3 można też znaleźć w orzechach 
i olejach. Okinawska recepta na zdrowie po-
zwala jeść mięso, ale nie występuje ono w ja-
dłospisie częściej niż raz w tygodniu. W diecie 
rzadko pojawiają się słodycze i mocne trunki.

Cechy charakterystyczne diety:
»  wysoka konsumpcja warzyw,
»  wysoka konsumpcja warzyw 

strączkowych, głównie soi,
»  umiarkowana konsumpcja ryb, 

szczególnie w obszarach nabrzeżnych,
»  niska konsumpcja mięsa i produktów 

mięsnych,
»  niska konsumpcja produktów 

nabiałowych,
»  umiarkowana konsumpcja alkoholu 

i herbaty jaśminowej,

»  niska konsumpcja rafinowanych olejów 
roślinnych i cukrów prostych,

»  dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega,
»  niski indeks glikemiczny źródeł 

węglowodanów,
»  niska gęstość kaloryczna żywności.

Dozwolone produkty:
»  surowe warzywa i owoce,
»  pełnoziarniste produkty, orzechy,
»  oliwa,
»  awokado,
»  drób, ryby,
»  tofu,
»  brązowy ryż,
»  owoce morza,
»  woda mineralna,
»  herbata czarna, zielona, oolung 

albo jaśminowa.

Zakazane produkty:
»  słodycze,
»  chleb, makaron z białej mąki,
»  oleje,
»  smażone lub przemysłowo przetwarzane 

produkty,
»  produkty mleczne.

Dieta Okinawa obniża ryzyko nadwagi 
i spowalnia starzenie, zawiera wartościo-
we składniki odżywcze: węglowodany o ni-
skim indeksie glikemicznym, dobre tłuszcze 
i chude białko.

STYL ŻYCIA
WSPARCIEM DIET
Ważnym elementem ściśle związanym z obie-
ma prezentowanymi dietami jest tryb ży-
cia bez pośpiechu, zgodnie ze zwyczajami 
i tradycją. Mieszkańcy regionów zarówno 
śródziemnomorskiego, jak i Okinawy nie 
spożywają posiłków w biegu – celebrują je. 
Ponieważ jedzą powoli, ich mózg otrzymuje 
informacje o sytości jeszcze w trakcie po-
siłku – efektem są szczupłe sylwetki. Ten 
zdrowy tryb życia wspierany jest umiarko-
waną aktywnością fizyczną. Ważne są rów-
nież pozytywny stosunek do świata, aktywne 
życie społeczne, odporność na stres oraz 
poczucie humoru. «
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zawodowe lub rodzinne, podczas których 
chcemy się zaprezentować w wersji „fit”. Do 
wyczekiwanej okazji w ciągu dwóch miesięcy 
gubimy 10 kg, a zaraz potem zapominamy 
o diecie lub wręcz nagradzamy się za rezul-
taty. W końcu cel został osiągnięty! Łatwo 
się domyślić, jakie są tego skutki.

Tymczasem na dietę powinniśmy patrzeć 
jak na proces, który doskonalimy przez całe 
życie. Przy takim założeniu diety cud się nie 
sprawdzą. Pamiętajmy, że każdy organizm 
jest inny i nie ma uniwersalnej metody na 
odchudzanie. Dieta powinna być sposobem 
życia, indywidualnie ułożonym na podstawie 
obserwacji własnego ciała, a także z wyko-
rzystaniem najnowszej wiedzy o żywieniu. 
Dlatego warto skorzystać z pomocy osoby 
mającej odpowiednie kwalifikacje. Zyskamy 
zdrowie, zaoszczędzimy czas i sporo nerwów 
przed lustrem lub stojąc na wadze.

Pod okiem specjalisty gotowe diety – bez-
glutenowa, białkowa, rozłączna lub jakakolwiek 
inna – mogą być co najwyżej jednym z na-
rzędzi w drodze do celu. Długotrwałe wyklu-
czanie całych grup produktów spożywczych 
ma opłakane skutki dla zdrowia i sylwetki. 
Organizm wystawiony na permanentny de-
ficyt składników odżywczych będzie starał 
się je zdobyć z dostępnych produktów. Prze-
kłada się to na zwiększony apetyt, znacznie 
większą konsumpcję i dodatkowe kilogramy. 

Każda popularna dieta zawiera ziarno 
prawdy, wynikające z poznanych mechani-
zmów. Jednak nie możemy zapominać, że 
nasz organizm to niezwykle złożone środo-
wisko, gdzie zachodzą miliony reakcji che-
micznych i biologicznych – wiele z nich jest 
jeszcze wciąż bardzo słabo zbadanych.

Zamiast stosować kolejne promowane 
superdiety, przyjrzyjmy się swojemu stylowi 
życia i wprowadźmy do niego model żywie-
niowy ludzi mieszkających w tzw. strefach 
niebieskich. Są to obszary, w których dłu-
gość życia mieszkańców oscyluje w rejonie 
100 lat. Uśredniając zasady tam stosowane, 
uzyskujemy złoty środek na długowieczność: 
spożywanie nieprzetworzonych produktów, 
nieprzejadanie się i regularna aktywność na 
świeżym powietrzu. Te trzy zalecenia są dla 
wszystkich przepisem na skuteczną dietę 
przynoszącą trwałe efekty. «

D
la wielu osób przepisy na modne 
diety – zamieszczane w prasie, 
na portalach i w mediach spo-
łecznościowych – są jedynym 
źródłem wiedzy o odchudzaniu. 
Z pewnością wszelkie tego typu 

publikacje inspirują do zmiany stylu życia, 
ale większość klientów zgłaszających się do 
mojej poradni ma za sobą od kilku nawet do 
kilkunastu diet, które nazywam dietami cud. 
Po każdej z nich kilogramy w najlepszym wy-
padku wracały do wersji sprzed odchudza-
nia, a niestety często waga wręcz znaczą-
co wzrastała. Organizm poddany stresowi 
związanemu z dużym niedostatkiem energii 
i pokaźnymi brakami w podaży makroskład-
ników nie mógł zareagować inaczej niż nie-
pohamowanym apetytem!

Musimy sobie uświadomić, że to natural-
na obrona naszego organizmu, wynikająca 
z ewolucyjnego przygotowania na wypadek 
dłuższego głodu, wyrażana obniżoną termo-
genezą, zwolnieniem przemiany materii, in-
sulino- i leptynoopornością oraz efektywnym 
magazynowaniem energii w postaci tkanki 
tłuszczowej. Jak podchodzić do popularnych 
diet, takich jak dieta rozłączna, niskowęglo-
wodanowa, białkowa, paleo, oxy, 5:2 lub bez-
glutenowa? Zdecydowanie każda z nich mo-
że przynieść efekt w postaci redukcji masy 

ciała. Powinny one jednak być stosowane 
pod okiem profesjonalnego dietetyka, mo-
gącego w razie potrzeby interweniować i na 
bieżąco dokonywać zmian. Istotne jest też 
stałe monitorowanie parametrów krwi i mo-
czu, aby redukcja wagi nie przyczyniła się do 
rozwoju zmian chorobowych.

Wspomniane modele dietetyczne zakła-
dają większe niż fizjologiczne spożycie nie-
których makroskładników lub wykluczenie 
całych grup produktów spożywczych. Pra-
widłowo zbilansowane mogą pomóc, lecz 
osoby odchudzające się samodzielnie lubią 
przesadzać. Kierują się zasadą, że im mocniej 
„przykręcą śrubkę”, tym lepsze efekty otrzy-
mają. Na negatywne skutki takich praktyk nie 
trzeba długo czekać… Ponadto nasuwa się 
pytanie: co dalej po osiągnięciu upragnionych 
rezultatów? Jak wyjść z danego modelu ży-
wienia tak, aby zbędne kilogramy nie wróciły? 

JAK OCENIć
SKUTECZNOŚć DIETY?
Jest to możliwe po dwóch latach od zaprze-
stania jej stosowania. Po takim okresie nie-
stety u większości osób (blisko 97 proc.) po-
czątkowa waga wraca – często z nawiązką. 
Problem ten zakorzeniony jest w podłożu 
psychologicznym. Na dietę patrzymy jak na 
cel, po osiągnięciu którego w duchu przybi-
jamy sobie piątkę i zapominamy o sprawie. 
Motywują nas często ważne wydarzenia 

MikOłAJ CHOrOsZyński 
dietetyk od zadań specjalnych, 
absolwent Szkoły Głównej Turystyki 
i Rekreacji, prowadzi blog bdieta.pl

mikołaj Choroszyński

Jak uniknąć

jo-jo?
Jeśli chcemy odchudzać się bezpiecznie 
i naprawdę skutecznie, bez efektu jo-jo, 
warto się zwrócić do profesjonalisty, który 
dobierze program dostosowany do naszych 
potrzeb i stanu zdrowia.
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Szacuje się, że w Polsce na 
nadmierną potliwość cierpi 
około 500 tys. osób, często nawet 
sobie tego nie uświadamiając. 
Czym zatem jest ta dolegliwość?
Nadmierna potliwość to istotnie bardzo 
częsty problem, zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn, od wieku nastoletniego  
po dorosły. Najczęściej występuje w oko-
licy pach. Jeśli pomimo stosowania an-
typerspirantów odczuwamy dyskomfort 
z powodu mokrych plam pod pachami, 
które pojawiają się okresowo lub stale, to 
wtedy mówimy o nadmiernej potliwości.

Zwiększona potliwość może się przeja-
wiać tylko czasami, np. w sytuacjach stre-
sowych – podczas biznesowych prezen-
tacji, rozmów lub spotkań towarzyskich. 
Nawet jeśli zdarza się tylko incydentalnie, 
to stanowi przykry problem. W bardziej 
nasilonej postaci ktoś się poci non stop. 

iwona maCiszEwska

O innowacyjnej metodzie miraDry i innych 
sposobach leczenia nadmiernej potliwości 
rozmawiamy z dr. Przemysławem Styczniem 
z kliniki Beauty Skin w Warszawie. 

Skuteczne leczenie 
nadmiernej

potliwości 
– koniec z kompleksami!
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Mam pacjentów, którzy zawsze noszą 
w dłoniach chusteczki, bo pot dosłownie 
kapie im z rąk.

W zdecydowanej większości przy-
padków nadmierna potliwość występuje 
w miernym nasileniu lub pojawia się tylko 
czasami, a mimo to jest bardzo dokuczli-
wa i uciążliwa. Często towarzyszy jej brak 
uczucia świeżości lub charakterystyczny 
przykry zapach po całym dniu pracy.

Co jest przyczyną tego problemu?
Mechanizm zwiększonej potliwości pole-
ga na tym, że układ nerwowy wysyła do 
gruczołów potowych zbyt liczne impulsy, 
które stymulują je do produkcji zbyt du-
żych ilości potu. Nie jest to uzasadnione 
potrzebami termoregulacji ani chłodzenia 
ciała. Nie jest to także w żaden sposób ko-
rzystne dla naszego organizmu. Stanowi 
natomiast poważny problem estetyczny 
i medyczny.

Lekarz zawsze na początku diagnozuje, 
czy nadmierna potliwość nie jest wynikiem 
jakiejś choroby, np. nadczynności tarczy-
cy, cukrzycy lub otyłości. W zdecydowanej 
większości przypadków mamy jednak do 
czynienia z tzw. nadpotliwością idiopatycz-
ną – pocimy się bez wyraźnej przyczyny, 
również gdy jest chłodno, i jest to wynik 
tego, że po prostu odziedziczyliśmy taką 
„urodę” po swoich rodzicach. 

Większość z nas stosuje 
antyperspiranty. Jednak czy 
są bezpieczne? Dużo się mówi 
o szkodliwości aluminium 
będącego w ich składzie.
Pacjenci wiążą szkodliwość antyperspiran-
tów z dwiema rzeczami. Po pierwsze, nie-
słusznie, obawiają się miejscowej blokady 
wydzielania potu. Antyperspirant apliko-
wany na skórę wnika bowiem do kanalika 
potowego, który ma ujście w skórze, i tam 
pod wpływem potu pęcznieje, tworząc ko-
reczek, czyli mechanicznie blokuje wydzie-
lanie potu. Taka miejscowa blokada w ża-
den sposób nie upośledza naszej termore-
gulacji ani zdolności organizmu do wyda-
lania z potem toksyn.

Po drugie, antyperspiranty zawierają 
sole glinu, czyli aluminium. Wiele swego 
czasu mówiło się o wpływie aluminium na 
układ nerwowy, o szkodliwości gotowania 
w garnkach aluminiowych, chorobie Alz- 
heimera. Można powiedzieć, że jeżeli anty-
perspiranty stosujemy na nieuszkodzoną 
skórę, to zagrożenie nie występuje. Jeśli 
natomiast skóra jest podrażniona, np. tuż 
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po depilacji, to glin może wnikać do orga-
nizmu przez powstałe mikroranki i wtedy 
może być potencjalnie toksyczny. A prze-
cież antyperspiranty stosujemy niemal 
przez całe życie.

Trzeba też pamiętać, że sole glinu nie 
powinny mieć styczności z błoną śluzową 
ust ani spojówek oka, bo wtedy znacznie 
zwiększa się jego wchłanianie, a tym sa-
mym potencjalna szkodliwość dla orga-
nizmu.

Jakie metody leczenia 
nadmiernej potliwości 
są obecnie dostępne?
Najlepszym rozwiązaniem jest leczenie 
nadmiernej miejscowej potliwości meto-
dami mało inwazyjnymi – za pomocą tok-
syny botulinowej (czyli botoksu) lub stosu-
jąc stosunkowo nowy zabieg miraDry. 

Toksyna botulinowa to metoda bar-
dzo skuteczna i komfortowa dla pacjen-
ta. Można ją stosować na pachy, dłonie, 
stopy, skórę głowy i czoło. Sprawia, że gru-
czoły potowe przestają odbierać impulsy 
z układu nerwowego, w związku z czym 
nie są pobudzane do wydzielania potu 
i przestają go produkować. Efekt działa-
nia botoksu utrzymuje się od 6 do 12 mie-
sięcy.

Urządzenie miraDry, podobnie jak 
toksyna botulinowa, działa na poziomie 
gruczołów potowych. Innowacyjność tej 
metody polega na tym, że w bezpiecz-
ny sposób pozwala na trwałe zniszczenie 
gruczołów potowych, które są zlokalizowa-
ne pod pachami. Nie wchodzimy przy tym 
w żadne „interakcje” z układem współczul-
nym, w związku z czym jest to metoda, 
która podobnie jak botoks jest całkowicie 
pozbawiona ryzyka wystąpienia tzw. nad-
potliwości kompensacyjnej. Bardzo często 
pojawia się ona natomiast w przypadku 
operacyjnego leczenia nadpotliwości, kie-
dy „majstrujemy” przy układzie przywspół-
czulnym, niszcząc jego zwoje lub przecina-
jąc nerwy.

Nie jest to zbyt duża ingerencja 
w naturę?
Na ciele człowieka znajduje się od 2 do 
4 mln gruczołów potowych, czyli całkiem 
sporo. Pod pachami mamy zaledwie 
1 proc., czyli 10-20 tys. gruczołów pod każ-
dą pachą. Kiedy zablokujemy 1 proc. gru-
czołów, to zupełnie nic złego się nie dzieje, 
ponieważ funkcjonowanie pozostałych 
99 proc. nie zostaje zakłócone.
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Czy są jakieś przeciwwskazania 
do wykonania zabiegu miraDry?
Klasyczne, jak w przypadku wszystkich za-
biegów medycyny estetycznej. Na pewno 
nie wykonam go kobiecie w ciąży ani kar-
miącej piersią, osobom z chorobą nowo-
tworową ani ciężką chorobą ogólnoustro-
jową. Przeciwwskazaniem jest posiadanie 
aktywnych implantów, takich jak rozrusz-
nik serca. Urządzenie miraDry jest prze-
znaczone dla osób pełnoletnich, ale wielo-
krotnie zdarzało mi się wykonywać zabieg 
u nastolatków, bo problem nadmiernej po-
tliwości zaczyna się już w wieku młodzień-
czym. Jeśli młody pacjent otrzyma zgodę 
obojga rodziców, wtedy można taki zabieg 
wykonać.  

Czy wymagane są specjalne 
przygotowania?
Pacjent powinien mieć wydepilowane 
pachy. W zależności od tego, jak bardzo 
skóra jest przyzwyczajona do depilacji, 
powinien ogolić włosy 2-4 dni przed za-
biegiem. Chodzi o to, żeby w trakcie zabie-
gu nie było na skórze żadnych świeżych 
ran. Dobrze jest przyjąć ibuprofen lub inny 
środek przeciwzapalny, który łagodzi od-
czyn zapalny powstający podczas zabie-
gu. Warto również zwrócić uwagę na to, 
czy pod pachami nie ma włókniaków ani 
innych zmian skórnych, które – jeżeli wy-
stępują – powinny zostać usunięte przed 
zabiegiem.

Na czym polega zabieg miraDry?  
Zabieg trwa ok. 2 godzin. Lekarz oczysz-
cza i dezynfekuje skórę pod pachami. Na-
stępnie za pomocą kalkomanii nanosi na 
nią specjalny wzór, aby wiedzieć, gdzie do-
kładnie podać znieczulenie oraz gdzie na-
leży przykładać głowicę zabiegową. 

Po miejscowym znieczuleniu lekarz 
wielokrotnie przykłada do skóry głowicę 
urządzenia – w określone miejsca na ściś- 
le określony czas. Głowica przy każdym 
przyłożeniu przez kilkanaście sekund emi-
tuje mikrofale, a następnie przez kolejne 
kilkadziesiąt sekund intensywnie chłodzi 
skórę, chroniąc ją przed uszkodzeniem. 
W zależności od wielkości pachy, a więc 
i obszaru zabiegowego, miejsc przyłożeń 
jest od 20 do 40, przeważnie około 30. Gło-
wica, emitując mikrofale, silnie przegrzewa 
płytką tkankę podskórną, w której znajdują 
się gruczoły potowe i cebulki włosów. Pro-
wadzi to do ich trwałego i nieodwracalne-
go uszkodzenia. Po skończeniu zabiegu 
pachy okłada się kompresami chłodzący-

mi lub kieruje na nie nawiew zimnego po-
wietrza z zewnętrznego urządzenia chło-
dzącego. Dodatkowe chłodzenie każdej 
pachy trwa 20-30 minut i jest bardzo waż-
nym elementem zabiegu.

Czy zabieg miraDry jest bolesny?
Zabieg po podaniu znieczulenia jest dla 
pacjenta bardzo komfortowy i całkowicie 
bezbolesny. W momencie gdy znieczule-
nie przestaje działać, pojawia się miejsco-
wa tkliwość i opuchlizna. Zaleca się wte-
dy stosowanie zimnych kompresów oraz 
przyjmowanie środków przeciwbólowych. 
Po 2-3 dniach to wszystko nie jest już po-
trzebne, ale jeszcze przez kilka następnych 
tygodni wyczuwalne są pod pachą zgru-
bienia, ponieważ cały czas trwa proces 
gojenia się. 

A czy są możliwe powikłania? 
Jakie jest ryzyko?
Mogą powstać siniaczki – końcówka za-
biegowa zasysa bowiem skórę, aby za-
pewnić jej dokładne przyleganie do płytki 
chłodzącej. Potencjalne ryzyko niesie z so-
bą podanie środka znieczulającego  
– lignokainy z adrenaliną. Istotne są uważ-
na obserwacja pacjenta i monitorowanie, 
czy nic się nie dzieje. Czasem organizm 
może reagować na adrenalinę np. szyb-
szym biciem serca, więc zawsze znieczu-

lam najpierw jedną pachę, potem drugą, 
żeby rozłożyć w czasie podawanie środka 
znieczulającego.

Drugim potencjalnym ryzykiem jest to, 
że w górnej części pachy jest mniej tkan-
ki tłuszczowej niż na dole, co wiąże się 
teoretycznie z większym ryzykiem uszko-
dzenia znajdujących się tam nerwów. Bę-
dąc tego świadomym, w tej części pachy 
stosuję tzw. tumescencyjne znieczulenie 
nasiękowe. Pozwala ono „oddalić” skórę 
i znajdujące się pod nią gruczoły potowe 
od głębiej położonych wrażliwych struk-
tur, których nie chcemy uszkodzić pod-
czas zabiegu. 

Jak szybko po zabiegu można 
wrócić do codziennych zajęć?
W zasadzie nikt nie bierze urlopu, następ-
nego dnia można wrócić do pracy. 

A czy można korzystać z siłowni 
albo basenu?
Tego typu aktywność jest przeciwwska-
zana mniej więcej przez 2 tygodnie, 
do momentu, w którym sami będzie-
my czuli, że nic nam już pod pachami 
nie przeszkadza. 

Jaka jest skuteczność miraDry?
W ok. 90 proc. przypadków wystarczy 
jeden zabieg, aby na zawsze pozbyć się 
problemu nadmiernej potliwości pod pa-
chami. Bardzo rzadko konieczny jest drugi 
zabieg. Jeżeli trzeba go wykonać, to powi-
nien być zaplanowany po 3-6 miesiącach.

W leczeniu nadmiernej potliwości pach 
testuje się także inne metody, np. lase-
ry. Nie mają one jednak takiej mocy, aby 
skutecznie zniszczyć gruczoły leżące pod 
skórą. Przy ogromnym ryzyku poparzenia 
skóry nie dają więc satysfakcjonujących 
efektów. Zabieg miraDry to obecnie, obok 
toksyny botulinowej, najlepsze rozwiązanie 
dla osób borykających się z problemem 
nadmiernej potliwości pach. «

gabriEl brzozowSki
współwłaściciel beauty Skin, 
zdecydował się na zabieg MiraDry 
ze względów biznesowych

Zabiegowi poddałem się w październiku 
2015 r. Przez pierwsze 2 dni czułem, jak-
bym miał pod pachami połówkę jabłka, 
nie mogłem ich do końca „domknąć”. 
Z każdym dniem wszystko mijało, 
obrzęk ustąpił po kilku dniach, przez pe-
wien czas pozostały wyczuwalne, niebo-
lesne grudki, a po miesiącu nie odczu-
wałem już nic. Natomiast efekt zabiegu 
był natychmiastowy, już na drugi dzień 
nie było śladu wilgoci na koszuli!

Joanna brzozowSka
współwłaścicielka beauty Skin, wybrała miraDry ze względów kosmetycznych 

Denerwowało mnie pocenie się pod pachami w sytuacjach stresowych i podczas 
fitnessu. Zabiegowi poddałam się na początku kwietnia tego roku. Opuchnięcie 
i wrażliwość pach minęły bardzo szybko. Skóra wygląda ładnie, zupełnie jakby nie 
było żadnej ingerencji, natomiast po miesiącu gdzieniegdzie były jeszcze wyczuwalne 
grudki. Efekty są zachwycające, nie muszę używać antyperspirantów, stosuję jedynie 
dezodorant, ale bardziej z przyzwyczajenia niż z potrzeby, bo tzw. mokra pacha 
już mnie nie dotyczy, nawet jeśli nie zastosuję żadnej ochrony.

ZABIEGI ESTETYCZNE
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ZABIEGI ESTETYCZNE

Z
abiegi medycyny estetycznej 
z założenia są skuteczne i bez-
pieczne. Niestety nie w każ-
dym gabinecie wykonywane 
są z należytym rozmysłem 
i uwagą. Samo działanie za-

biegów nie wystarczy, jeżeli zabraknie wie-
dzy i doświadczenia specjalisty, który je 
wykonuje. To jeden z głównych czynników 
warunkujących bezpieczeństwo i skutecz-
ność medycyny estetycznej.   

BEZPIECZEńSTWO
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest 
to nadal medycyna, mimo że nie leczy za-
grażających życiu chorób, tylko poprawia 
jakość życia pacjentów. Zabiegi medycyny 
estetycznej znacząco ingerują w ciało czło-
wieka, dlatego specjalista, który je wyko-
nuje, powinien mieć medyczne podejście.

Aby zabiegi odmładzające i poprawia-
jące urodę były bezpieczne, potrzebna jest 
przede wszystkim dobra kwalifikacja pa-
cjenta do nich. – To znaczy, że nie każde-
mu można wykonać ten sam zabieg, np. 
osobie z chorobą Hashimoto kwas hialu-
ronowy nie będzie służył. Tak samo jeśli 
ktoś ma skłonności do bliznowców, nie po-
winien mieć wykonywanych inwazyjnych 
zabiegów złuszczających skórę, takich jak 
laser frakcyjny. 

W ramach kwalifikacji do zabiegu le-
karz powinien przeprowadzić dokładny wy-
wiad z pacjentem, tzn. wziąć pod uwagę, 
jakie leki przyjmuje i przyjmował w okresie 
ostatnich kilku miesięcy, na co choruje, ja-
kie zabiegi przeszedł, na co jest uczulony 
itp. Specjalista powinien być wyczulony 
na to, czy pacjent czegoś nie ukrywa lub 
czy czegoś nie przeoczył. Oprócz wywiadu 
niezbędne jest zbadanie pacjenta i w razie 
wątpliwości skierowanie go na specjali-
styczne badania. 

Na podstawie takiej dokładnej diagnozy 
lekarz może dobrać nie tylko najskutecz-
niejsze, ale i najbezpieczniejsze dla nas za-
biegi. To oczywiście wymaga poświęcenia 
czasu. Czas jest ważny również podczas 
wykonywania zabiegów, kiedy dla bezpie-
czeństwa należy obserwować reakcje or-
ganizmu pacjenta. Dobry specjalista bę-
dzie testował zabieg na małym obszarze 
skóry, robił przerwy i sprawdzał, czy ciało 
nie reaguje źle.   

Lekarz, który gwarantuje bezpieczeń-
stwo wykonywanych zabiegów, zna się nie 
tylko na anatomii i fizjologii człowieka, ale 
również na sprzęcie i preparatach, których 
używa. Potrafi do nich podejść krytycz-
nie i nie kieruje się jedynie wskazówkami 
producentów. 

W bezpieczeństwie zabiegów medy-
cyny estetycznej niezmiernie istotne jest 
również zachowanie zasad aseptyki i an-
tyseptyki, tj. używanie gdzie to tylko moż-
liwe wyrobów jednorazowych oraz dezyn-
fekcja i sterylizacja narzędzi. Zabiegi czę-
sto naruszają ciągłość skóry. Jeżeli nie 
zostanie wcześniej należycie odkażona, 
może się pojawić stan zapalny wywoła-
ny przez bakterie. 

Warto również się zainteresować, czy 
preparaty i urządzenia, którymi dysponuje 
wybrany przez nas gabinet medycyny es-
tetycznej, mają odpowiednie certyfikaty. 
Nie każdy o tym wie, ale większość pro-
duktów wykorzystywanych w medycynie 
estetycznej to tzw. wyroby medyczne. Aby 
uzyskać certyfikat dopuszczenia do obrotu, 
wystarczy, że producent wykaże, że zabie-
gi są dobrze tolerowane przez organizm, 
a więc że nie szkodzą. Na rynku jest wiele 
sprzętów, produktów i preparatów używa-
nych w medycynie estetycznej, które mogą 
kolosalnie się różnić jakością.

Jeżeli powyższe warunki zostaną speł-
nione, zabiegi medycyny estetycznej będą 
bezpieczne, nie spowodują powikłań w po-
staci zakażeń ani innych problemów este-
tycznych, takich jak blizny i przebarwienia. 

SKUTECZNOŚć
Skuteczność medycyny estetycznej jest 
uzależniona od tych samych czynników 
co bezpieczeństwo. Podstawową kwestią 
warunkującą uzyskanie dobrego efektu jest 
dobranie odpowiedniego zabiegu lub terapii 
do problemu pacjenta. Nie ma jednej uni-
wersalnej metody na wszystkie problemy 
estetyczne, co więcej, każdy problem, nie-
ważne, czy jest to zmarszczka, blizna, czy 
cellulit, można leczyć różnymi zabiegami, 
a to, który okaże się najlepszy, zależy od 
przyczyny powstania problemu i indywi-
dulanych predyspozycji pacjenta. Lekarz 
musi więc mieć czas na dokładną diagno-
zę, wiedzę, aby mógł dobrać odpowiednią 
terapię, a także musi dysponować różno-
rodnymi metodami. Jeśli gabinet ma 2-3 
urządzenia lub preparaty i jednocześnie 
oferuje leczenie bardzo wielu problemów, 
jest prawie pewne, że zabiegi w tym miej-
scu są nieskuteczne. 

Jednak czasem samo dysponowanie 
odpowiednimi metodami nie wystarczy, aby 
uzyskiwać upragnione efekty. Potrzebna jest 
również zdolność analitycznego myślenia 
i wyobraźnia lekarza, które pozwalają mu 
umiejętnie dostosowywać moc urządzeń 
i ilość preparatu, a także łączyć działanie 
różnych zabiegów. Warto więc sprawdzić, 
czy specjalista, który się nami zajmuje, ma 
na swoim koncie własne metody terapeu-
tyczne i czy usprawnia te już istniejące. «

dr marEk wasiluk

Medycyna estetyczna to niezwykle silne narzędzie, które 
w zależności od tego, w czyich rękach się znajduje, może 
dawać świetne efekty lub wręcz przeciwnie – nie dawać ich 
wcale. Albo jeszcze gorzej – wywoływać powikłania i skutki 
uboczne. Jak ocenić, czy trafiliśmy do dobrego gabinetu 
medycyny estetycznej?

Dr MArek wAsiLUk 
– specjalista medycyny estetycznej, 
właściciel warszawskiego 
Centrum Medycyny Nowoczesnej 
Triclinium (al. KEN 47 lok. 13, 
www.triclinium.pl). Autor eksperckiego 
bloga www.marekwasiluk.pl 
i książki pt. „Medycyna estetyczna 
bez tajemnic”
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ANTI-AGING

Komórki regeneracyjne i macierzyste pozyskiwane 
z krwi lub tłuszczu pacjenta zyskują coraz większą 
popularność w odmładzaniu. Nie wszyscy jednak mają 
świadomość, że komórki te równie skutecznie leczą łysienie, 
a nawet regenerują stawy. W jaki sposób działają? 
Kiedy warto się zdecydować na zabieg z ich użyciem?  
– radzi dr Urszula Brumer, lekarz medycyny estetycznej 
i właścicielka warszawskiej kliniki Medycyna Młodości.

Komórki 
regeneracyjne

i macierzyste

na zdrowe stawy
– sposób

i bujne włosy
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ANTI-AGING

K
omórki macierzyste są nazywa-
ne matkami wszystkich tkanek 
i narządów. Określenie to za-
wdzięczają swoim plastycznym 
zdolnościom do transróżnico-
wania, co oznacza, że komór-

ka macierzysta „wie”, w co ma się zamienić 
w organizmie. Podana do danej tkanki rozpo-
znaje środowisko i regeneruje uszkodzone 
miejsce. Już od kilku lat zabiegi z użyciem 
komórek regeneracyjnych i macierzystych 
są dostępne w Polsce, jednak ze względu 
na zaawansowaną technologię zabiegową 
wciąż wykonuje je zaledwie kilku specjali-
stów w kraju.

TERAPIA łYSIENIA
Łysienie to zmora współczesnego społe-
czeństwa, która trapi zarówno mężczyzn, 
jak i kobiety. U mężczyzn mamy najczęściej 
do czynienia z łysieniem androgenowym, 
które powstaje powoli, ale systematycznie, 
zajmując coraz większe obszary od okolic 
skroniowych do tyłu głowy. Obecnie bardzo 

obniżył się wiek łysiejących mężczyzn, ten 
proces rozpoczyna się już około 25. roku ży-
cia. Główną przyczyną łysienia jest genetyka, 
czyli wrażliwość na hormon DHT (dihydrote-
stosteron), ale nie tylko. Coraz większy wpływ 
ma też życie w permanentnym stresie, ciąg- 
łym biegu, zamartwianie się i nadmiar obo-
wiązków. U kobiet stres jest głównym czyn-
nikiem decydującym o wypadaniu włosów. 
Inne przyczyny to: zaburzenia hormonalne, 
przyjmowanie nieodpowiednich leków, re-
strykcyjna dieta lub zbyt częste przebywa-
nie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Podobnie jak w przypadku innych scho-
rzeń i tu im szybciej rozpocznie się kura-
cję, tym większe będą szanse na efekty. 
Zabieg z użyciem komórek regeneracyj-
nych i macierzystych pacjenta to obec-
nie jedna z najskuteczniejszych metod 
leczenia łysienia. Co ważne, wystarczy go 
wykonać tylko raz, by pojawiły się trwałe 
efekty. Najbardziej polecany jest pacjen-
tom z początkującym łysieniem w przy-
padku panów. Łysienie kobiet jest znacznie 
łatwiejsze do leczenia. Podczas zabiegu 
komórki regeneracyjne i macierzyste po-
bierane są z krwi pacjenta za pomocą bar-
dzo nowoczesnej i sterylnej technologii. 
Następnie podaje się je znów wypracowa-
ną w klinice metodą pod skórę pacjenta. 

Komórki macierzyste stymulują komórki 
skóry i jej przydatki, dzięki czemu włosy 
odrastają zdrowe i mocniejsze. 

LECZENIE
ZWYRODNIENIA STAWÓW
Kiedy dochodzi do procesu zapalnego w sta-
wach, odczuwamy wyraźny ból uniemożli-
wiający ruchliwość. Do tej pory doraźnym 
antidotum na tego typu schorzenia były za-
strzyki, blokady lub stenty. Niestety, skutki 
tego typu kuracji nie zawsze są zadowalają-
ce. Zmiany w stawach postępują stopniowo, 
doprowadzając do ich zwyrodnienia. Nawet 
mimo że obecnie można już taki staw wy-
mienić, to i tak nie daje to 100-proc. szansy 
wyleczenia, ponieważ rehabilitacja jest dłu-
gotrwała i nie gwarantuje ustąpienia dole-
gliwości bólowych. Bywa nawet, że sztucz-
ny staw trzeba będzie wymienić po upływie 
około 15 lat.

Komórki regeneracyjne i macierzyste 
odbudowują powierzchnie stawowe, za-
pewniając ich lepsze ukrwienie i wylecze-
nie stanów zapalnych, ponieważ mają zdol-
ność rozpoznawania tego, co się dzieje 
w organizmie, i naprawy tego, co jest nie-
prawidłowe. Mechanizm działania nie jest 
do końca poznany, ale udowodniono zdol-
ność komunikacji komórek macierzystych 
z otoczeniem.

Wiadomo, że komórki macierzyste są 
bardzo skuteczne w leczeniu zwyrodnienia 
stawów. Ból mija, pacjenci zaczynają cho-
dzić, bez problemu schylają się, spacerują, 
wiążą sobie sznurówki. Niestety, najczęś- 
ciej chorzy zgłaszają się do lekarza już 
w zaawansowanym stadium zwyrodnie-
nia. Wtedy to właśnie komórki macierzyste 
stają się ostatnią deską ratunku. Pytanie 
tylko, po co czekać do ostatniej chwili, sko-
ro można sobie pomóc już teraz.

Regeneracja komórkami regeneracyjny-
mi i macierzystymi jest jedną z najlepszych 
metod leczenia również urazów stawów 
(do których dochodzi podczas uprawia-
nia sportu lub innej aktywności fizycznej), 
dlatego że zapobiega powstawaniu nieko-
rzystnych blizn po leczeniu zwichnięć i na-
derwań  ścięgien oraz więzadeł. «

Dr UrsZULA BrUMer 
– lekarz medycyny estetycznej, 
właścicielka kliniki specjalizującej 
się w zakresie zabiegów preparatami 
autologicznymi

dr urszula brumEr
Medycyna Młodości 
www.drbrumer.pl
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NOWOŚCI
La Roche-Posay 

PLasTeR UV 
który uczy bezpiecznego 
przebywania na słońcu
plAStER UV wykonany jest z kilku warstw 
materiału wrażliwego na działanie pro-
mieni UV. Zmienia kolor w zależności od 
dawki promieni UV, jaka dociera do użyt-
kownika. Jest jak druga skóra, niezwykle 
cienki i odporny na działanie wody. 
plAStER UV sprawia, że bezpieczne 
przebywanie na słońcu staje się dużo łatwiejsze.  
plAStER UV jest rozdawany bezpłatnie przez lekarzy rekomendujących 
produkty la Roche-posay.
technologia NFc (Near Field communication) pozwala na szybki i łatwy 
proces skanowania plAStRA UV: wystarczy zbliżyć telefon do plastra, zeska-
nować go, a dane automatycznie zostaną wczytane do telefonu i przekazane 
na odpowiednią stronę edukacyjną. Każdy może otrzymać spersonalizowaną 
poradę,  jak dobrać odpowiednie do fototypu skóry produkty ANtHElioS 
i dowiedzieć się, kiedy należy ponownie nałożyć produkt przeciwsłoneczny.

DR.cyJ

Less Less seRUM
• Opóźnia odrost włosów  • Przedłuża efekt depilacji  • Łagodzi i nawilża skórę

Serum DR.cYJ lESS lESS dzięki zawartości opatentowanych bioskładników skutecznie 
opóźnia odrost włosów oraz osłabia ich strukturę, co zmniejsza częstotliwość golenia, 
woskowania, stosowania kremów depilujących oraz zabiegów laserowych – przedłuża 
efekt depilacji. Zawiera oligopeptyd-33, składnik aktywny, który skraca fazę wzrostu 
włosa, przyspiesza fazę przejściową i powoduje obumarcie komórek włosa.

Serum idealnie się nadaje do stosowania po zabiegach depilacji – łagodzi i nawilża skórę, 
pozostawiając ją nawodnioną i jedwabiście gładką.

Może być stosowane w dowolnym miejscu na ciele, które jest poddawane depilacji. Dla 
osiągnięcia lepszych rezultatów należy je nakładać 2 razy dziennie. produkt jest dostęp-
ny w gabinetach medycyny estetycznej i kosmetologii estetycznej. cena ok. 150 zł

aPTos soFT

nici MłoDości 
– iDeaLne 

Rozwiązanie 
na LaTo

Szukasz najlepszego zabiegu 
przed wakacjami? Oczekujesz 
szybkiego efektu bez długie-

go okresu rekonwalescencji? 
Odpowiedzią na takie potrzeby 

może być nowa, bezinwazyjna 
linia nici liftingujących Aptos 

Soft. Implantacja następuje za 
pomocą innowacyjnych kaniul, które 

pozwalają wprowadzać nici nie tylko 
równolegle względem skóry, ale także 

zataczając podskórne kręgi i tworząc 
kąty rozwarte i doskonale mocując nić 

w tkankach, co gwarantuje doskonały 
i długotrwały efekt liftingu. 

Więcej informacji:  
www.aestheticconcept.pl

sKinceUTicaLs
przedstawia kurację przeciwstarzeniową 
dla uzupełnienia poziomu lipidów w skórze 

TRiPLe LiPiD ResToRe 2:4:2 
Skinceuticals to lider w dziedzinie dermoprofesjo-
nalnej pielęgnacji w USA. Nowością jest triple lipid 
Restore 2:4:2 – produkt będący wynikiem przełomo-
wych badań w zakresie lipidomiki, wciąż rozwijającej 
się dziedziny nauki o lipidach i ich roli w funkcjonowa-
niu zdrowej skóry. triple lipid Restore 2:4:2 uzupełnia 
poziom lipidów komórkowych oraz wspiera naturalną 
odbudowę skóry i jej odżywienie. ta silna kuracja 
przeciwstarzeniowa przywraca pełne kontury twa-
rzy, blask i poprawia teksturę skóry. 
Badania lipidomiczne wykazały, że kuracja zawierają-
ca ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe w opty-
malnie wyważonych proporcjach 1:2:1 jest idealna 
dla skóry starzejącej się wraz z wiekiem. triple lipid 
Restore 2:4:2 to pierwsza zoptymalizowana kuracja 
przeciw starzeniu się skóry. Dzięki wyjątkowej 
stabilizacji lipidów i estetycznej konsystencji produkt 
jest lekki i szybko się wchłania. Korzystnie oddziałuje 
zarówno na starzejącą się, jak i suchą skórę. 
Skinceuticals triple lipid 2:4:2 jest dostępny 
w autoryzowanych punktach sprzedaży 
Skinceuticals w polsce. www.skinceuticals.pl
cena rekomendowana 545 zł 
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Nowe włosy w 2 tygodnie

DR.CYJ HAIR FILLER
Hair cell and scalp revitalization

CAREGEN UK LIMITED 
Conveyit House, 28 Coity Road,  
Bridgent, CF31 1LR, Wielka Brytania

Generalny Importer na Polskę: 
AntiAging Institute Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 14,  
02-954 Warszawa, tel./fax: 22 842 06 94, www.AntiAging.com.pl

Korzyści:
• Powstrzymuje wypadanie włosów
• Skuteczny w walce z alopecją
• Przyspiesza odrost włosów
• Pogrubia i zagęszcza włosy

 

 
•  Pobudza krążenie i poprawia 

ukrwienie skóry głowy
• Rewitalizuje mieszki włosowe
• Pielęgnuje skórę głowy

Unikalny program terapii włosów

Zabieg do wykonania w najlepszych gabinetach
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BTL ONIX to urządzenie wykorzystujące 
technologię aplikacji mikroigłowej prądu 
wysokiej częstotliwości do trwałego 
usuwania gruczołów potowych. 

W 92% przypadków wystarczy zaledwie 
jedna procedura, by skutecznie pozbyć 
się problemu nadpotliwości.

mNIe już TO
NIe dOTyczy

Pocisz się?

BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, tel. 22 667 02 76, btlnet@btlnet.pl, www.btlestetyka.pl
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